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Klubben er 40 år – og dette er det 
viktigste året! 
 
Vår klubb feirer i år 40 år. Det er flott å 

være med i en klubb med slike tradisjo-

ner. 40 år er en betydelig alder. Når jeg 

drister meg til å si at dette året er klub-

bens viktigste, så er kanskje ikke alle 

enige i det. La meg begrunne hvorfor jeg 

mener det: 

 

I alle år jeg har vært medlem – og det 
begynner å bli noen år – så har det vært 
snakket om behovet for rekruttering. Jeg 
har jo vært ”ungdomsalibiet” sammen 
med Einar. Klubben har imidlertid slitt 
med å få nye medlemmer i en yngre al-
dersgruppe enn majoriteten av medlem-
mene. Som tidligere mangeårig leder av 
medlems- og rekrutteringsutvalget har 
jeg følt dette problemet sterkt. 
 
Nå er situasjonen en annen. Jeg vet om 
rundt 10 personer – alle under 60 år, fle-
re under 50 – som er interessert i å bli 
medlem. Dere har møtt noen allerede på 
møtene. Spørsmålet blir da: Hvordan 
skal vi ta imot disse slik at de føler at 
klubben er et sted der de hører hjemme? 
Vi må være åpne for hva de nye med 
lemmene ønsker og forventer. 
  

Dersom klubben kan få 10 nye medlem-
mer med  gjennomsnittsalder langt under 
dagens snitt, så må deres meninger til-
legges stor vekt i spørsmål som dreier 
seg om klubbens fremtid. Derfor var det 
også viktig å sette spørsmålet om end-
ring av medlemsparagrafen på vent. 
Jeg tror de fleste av disse potensielle nye 
medlemmene vil vektlegge: 
 

k den faste organiseringen med sam-

mensetning av styret. Dette gir forutsig-
barhet og skaper en grei rullering av 
verv. 
 

k jevnlig møter med variert innhold. 

 

k et godt kristent kameratfellesskap. 

 

k dugnadsoppgaver som gir Ynglingen      

aktivitet og liv. 
 

k møteplan som unngår skolenes høst- 

og vinterferie. 
 
Vi må derfor møte disse med åpenhet og 
vise vilje til å la de være med å forme 
klubbens fremtid. Dette bør være en ho-
vedsak for styret i tiden fremover. 

 
Geir Bjørnar 

Redaktøren har ordet: 
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Distriktskonferanse i  
Brumunddal 
 

Lørdag 18. april var det vår i lufta da 27 re-

presentanter fra alle klubbene i vårt distrikt 

samlet seg til den årlige distriktskonferansen  

- denne gangen i  Brumunddal. Fra Hamar 

møtte Olav, Johs og Torbjørn. 

 

�  Åpning 
Kaffe og deilige kaker ventet oss før vi gikk 
løs på selve konferansen med frisk og sterk 
sang. Kåre Ommundsen, president i Bru-
munddal YMC, ønsket velkommen og åpnet 
med lystenning og ”ord til ettertanke”. Der-
etter slapp Leif-Gunnar  Sørlien til med en 
morsom og fin orientering om Brumunddal - 
riktig en perle. Han stanset også ved interes-
sante gårds- og stedsnavn som fra gammelt 
av karakteriserer utvikling av bygdesamfunn 
og aktiviteter før han avsluttet med en over-
skrift i Hamar Arbeiderblad nylig: ”Byen 

Brumunddal blomstrer” (får bystatus fra års-
skiftet, nemlig). 
 
�  Klubbrapporter 
Deretter fulgte korte rapporter fra de seks 
klubbene i distrikt Østland Nord.  
Her er noen få glimt:  
 
Gjøvik YMC: 28 medlemmer, 4 gjester. 
Langtidsplan 5 år fram i tid. Vaktmestertje-
neste gjennom hele uka på Ynglingen. Dug-
nad for å pusse opp klubblokalet. Avstem-
ning viser at klubben ønsker å forbli en ren 
mannsklubb. 
 
Lillehammer YMC: 24 medl.  
Stabilt og godt frammøte hver 14. dag. Ryd-
der pilgrimsleden. Skal ha temakvelder om 
pilgrimsvandring på noen klubbkvelder med 
forskjellige tilnærminger. Klubbmedlem Øy-
vind Gjessvåg har hatt ansvaret for Y’s Ma-
gasinet i flere år. 

 
 
 
 
Brumunddal YMC: 20 
medlemmer 
Store ressurser blant medlemmene som bru-
kes aktivt i klubben.  
Ikke pengeinnbringende prosjekter. 
 
Eidsvoll YMC: 16 medlemmer. 
Aktiv og oppegående klubb. Dugnadsarbeid 
-bl.a. for ungdomsarbeidet. Den tradisjonelle 
17. mai-kaffen etc. gir ca 15.000 i over-
skudd. Feirer 25-årsjubileum i mai, og vi 
gratulerer hjerteligst Eidsvoll!  
 
Vestre Toten YMC: 19 medlemmer og hele 
5 gjester! Halvparten av medlemmene er 
kommet til de siste 4 årene. Dugnad for spei-
derhytte og aktiviteter i menigheten. 
 
Engehaugen YMC: 42 medlemmer.  
Familiesamlinger - 20  familier knyttet til 
klubben. Med store og små er det 92 navn å 
holde styr på! Stor aktivitet blant medlem-
mene: 5 speiderledere, 4 knyttet til barnear-
beid og 5 søndagsskoleledere. Vi lar oss im-
ponere, rett og slett! 
 
Hamar YMC: 40 medlemmer , 5 gjester. 
Forskjellig former for dugnader - viktigst er 
den tradisjonelle julegate-pyntingen som gir 
ca. 58.000 kr i inntekter. 5-årsplan inngår i 
vårt opplegg framover. 40-årsjubileum i 
juni. 
 
�  Distriktsleder for Østland Nord 
Per Romsaas oppsummerte en del inntrykk 
fra sine besøk i klubbene. Han uttrykte takk-
nemlighet for denne fine muligheten til å få 
god kontakt med klubbmiljøene. President-
møtet i august som distriktets lederteam ar-

(Fortsetter på side 4) 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

  Mai 
  Sigvart   2.  
  Gudmund   7.  
  Solveig Fjøsne Saltvik  8.  
  Per   9.  
  Randi Aschim  12.  
  Trond   15.  
  Johannes   19.  
  Jofrid Wien  20.  
  Astrid Rygh Eilifsen  22.  
  Lillemor Langseth Søvig  26.  
  Solveig Kjos  26.   
 
  Juni 
  Otto   2.  
  Ragnar   3.  
  Chr. Martin   15.  
  Carl Chr.   16.  
  Rønnaug Håve Sæhlie  17.  
  Elisabeth Lie   17.  
  Synnøve Pünther   25.  
  Svanhild Guldvog   25.  
  Bente Hugo   28.  
  Eli Smebye  30.  
 
  Juli 
  Svein   13.   
   
  August 
  Magnus   2.  
  Hans Anders   6.  
  Jorunn Lygre Jensen  14.  
  Sverre   18.  
  Gerd Krohn-Hansen  18.  
  Rita Hærem  19.  
  Simon   24.  
  Einar   25.  
  Anna Sofie Fjøsne  28.  
  Gunnar   30.  

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!        
 

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     

No livnar det i lundar… 
 

Y or ei fin tid vi er inne i nå. Livet har 
våknet opp etter vintersøvnen, og naturen 
rundt oss lever på høygir. 
 
I denne lyse, fine tida må vi nytte alle  
muligheter til å være ute. Vi må leve med  
naturen. Sjølv om vi lever i nuet, må en og 
se framover. 
 
Johannes, neste president, har levert høstens 
program til trykking. Mange fine møtekvel-
der å glede seg til. Håper alle tar imot tildelte 
oppgaver  med strake armer. 
 
Komitéen for 40-års jubileet vårt  lørdag 
6.juni, er i rute. Dette blir en fin markering 

for laget vårt. Det er bare å melde dere på. 
 
Denne etterjulsvinteren/våren har vi hatt 
gledelig mange gjester. Håper at de vil bli 
medlemmer, og at styret/presidiet får et lite  
signal når dere er klare for opptak i klubben. 
 
Om vi ikke møtes før, så sees vi  på jubi-
leumsfesten. Ha en fortsatt fin vår. 

       
Thorvald. 
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rangerte, var en fin opptakt til høstens 
klubbarbeid sammen med distriktsmøtet i 
Hamar. Han nevnte eksempler på spennende 
temaer som han hadde fått med seg på 
klubbkveldene rundt Mjøsa. Tydelig tale fra 
Per: Det er fint å være distriktsleder! 
 
�  Regionsleder for Norge 
Henry Grindheim kommenterte en del saker 
som han og regionsstyret har arbeidet - og 
arbeider med. 
Her nevner vi i stikkords form:  
 
�  Kontinuitet: Noen ledere på alle nivå-
er (klubb, distrikt og region) får god konti-
nuitet i sitt arbeid i og med at de får en funk-
sjonstid på tre år: forberedelsesår, funksjon-
sår og ”past”-år. 
 
�  Regionskonferanse: hvert år eller an-
nethvert år? Dette spørsmålet er blitt utsatt, 
men bør få sin løsning snarest mulig. 
 
� Uravstemning: Uavklarte spørsmål 
omkring dette bør også avklares snarest. Her 
søkes det trolig juridisk hjelp av Heitmann 
Pluss etter råd fra Frivillighet Norge. 
 
� Andre spørsmål som reises: 
- Omorganisering av reisegodtgjørelse 
- Møteplikt ved regionskonferanser 
- Vårt motto - skal det forandres? 
- Annonser i Medlemshåndboken viktig for å 
dekke utgifter og unngå underskudd (som 
var på 25.000 i fjor) 
- Oppdatering av navn, adr.,tlf.nr. for Med-
lemshåndboken viktig 
- Web-siden vår oppdateres og moderniseres 
nå framover slik at den får friskere utseende 
og opplegg. 
 
� Internasjonalt: YMC ønsker å videre-
føre avtalen med Russland om samarbeid/
økonomisk støtte. Beløpet på 47.000 kr  

 
”fryses” for tre år og deretter en gradvis re-
duksjon av dette beløpet. 
 
� Kristent basis-arbeidet som Norge iv-
rer for er viktig og blir satt pris på i Area Eu-
ropa. Det har fått sterk oppslutning og sam-
arbeidet omkring dette fortsetter innen vår 
area. 
 
� Malaria-prosjektet har fått stor opp-
slutning i Norge. Over 90.000 kr er gitt. 
 
� Annen informasjon:  
God deltagelse ved Reg.konferansen i Ul-
steinvik ønsket regionslederen seg 
Presidentmøtet for vårt distrikt blir mandag 
24. august i Brumunddal 
Distriktsrådmøtet blir torsdag 22. oktober i 
Gjøvik.  
Internasjonal kirkedag blir i Engehaugen 
kirke søndag 18. januar 2010 
Distriktsleder for 2009-2010 blir Anne Berit 

Ommundsen, Brumunddal 
Distriktsleder for 2010-2011 blir Arne Nor-

borg, Lillehammer 
Marit Torp, Fredrikstad, blir medlem av In-
ternasjonalt råd (ICM) fra neste arbeidsår. 
Samtidig blir hun president for Area Europa. 
 
� Middag og avslutning:  
Vi tok en pause i forhandlingene og satte oss 
rundt hyggelige bord. Middagen var en her-
lig varmrett. Deretter vanket det kaffe og 
deilig hjemmebakt i overflod. 
PDG Arne Myrlid hadde avslutningen, og så 
dannet vi selvsagt søskenringen før vi gikk 
fra hverandre. 
 
Takk ikke minst til ”kjøkken-englene” og til 

alle dere i Brumunddal som ordnet alt så 

hyggelig for oss. Takk for hyggelig samvær 

med flotte representanter for Br.dal YMC! 

Vi kommer gjerne igjen! 

Torbjørn Hummelvoll 

(Fortsatt fra side 2) 
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Praising er 40 år 
 
Det bør ikke være noen overraskelse for 
noen at jeg er glad i jubileer. Mange gode 
grunner til det, du får oppmerksomhet om-
kring arbeidet, dagens medlemmer lærer at 
de står i en større sammenheng, og tidlige-
re medlemmer får positive påminninger om 
det de har vært med på. Jeg gleder meg 
over at vi kunne feire 30 år med Levende 
Lys.  
 
Jeg gleder med også over å være med på å 
organisere Praisings 40 års jubileum. 
 Koret ble startet høsten 1969. Selv ble jeg 
med første gang som 21-åring høsten 1970 
og var med til sommeren 1972. 1972-1976 
jobbet jeg i Asker menighet, og startet ten-
singkor som hadde jevnlig kontakt med 
Praising.  
 
I 1977 ble jeg bedt om å ta over som diri-
gent og pianist. Sommeren 1979 ga jeg 
meg, da arbeidet med Hamar menighets 
barnegospelkor, som Levende Lys da het, 
ikke lot seg kombinere med tensingarbeid.  
 
Siden har jeg fulgt koret med 3 innfalls-
vinkler, som far for 2 kormedlemmer i om 

lag 10 år, som gammel dirigent og som 
”leverandør” av nye medlemmer som vok-
ser ut av Levende Lys. 
 
24. oktober satser vi på et flott jubileum for 
koret med veteranøvelse på Ynglingen på 
formiddagen, og konsert i Hamar domkirke 

på ettermiddagen.  
I denne omgang har jeg en bønn til klub-
bens medlemmer: Si fra om dette til alle du 
vet har vært medlem i koret. Gi de min e-
postadresse: post@smebye.no og be de 
sende meg en e-post. Da kan de registreres 
som mottakere av jubileumsinfoer frem-
over. 

Geir Bjørnar 

Praising opptrer i Storhamar kirke i 1978. Hvem kjenner du igjen? 

Grethe Bach fortsatt syk 

Grethe og Lindy Bach, som helt siden opprettelsen av broderklubb-kontakten Varde-
Hamar i 1976 har vært "krumtapp-ekteparet" i forbindelsen, måtte melde forfall til treffet 
i Hamar 16.-18. mai 2008 p.g.a. Grethes sykdom. Vi følte at noe(n) manglet.  

Lindy skriver nå at de heller ikke kommer til jubileet 6. juni fordi Grethe i mars måtte 
gjennom nye operasjoner for sin tykktarmskreft. Vi føler oss sterkt berørt og sender var-
me tanker til våre nære venner med bønner om fortsatt helse for dem begge. 

Olav S. 

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 
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SSSS    
om leserne av Stikka 
vet kan vi om høsten 

ha noen fantastisk flotte 
solnedganger over Mjøsa. 
Himmelen kan skifte i ny-
anser av rødt. 

Det hender, og ikke så sjelden, at jeg på vei 
hjem fra arbeid på Høgskolen kaster et 
blikk inn mot min gamle arbeidsplass, To-
neheim folkehøgskole, som ligger på gamle 
Vang prestegård. 
 
Ved flere anledninger har jeg lagt merke 
til at vinduene i den gamle prestegårdsbyg-
ningen som vender mot syd, speiler av den 
røde himmelen. Kanskje årsaken er at det 
er gammelt glass i disse vinduene. Når jeg 
ser dette går tankene ca. 20 år tilbake i tida. 
Jeg arbeidet da som inspektør på folkehøg-
skolen og ved rektors fravær fungerte jeg i 
denne stillingen. 
 
En kveld, jeg tror det var i september, 
ringte telefonen hjemme. Noen av elevene 
hadde funnet et brev på et av internatene. 
Brevet lå åpent på en skrivepult og var 
skrevet av gutten som bodde på rommet. I 
brevet stod det at han ikke orket å leve 
lenger. Det var mange ting som hadde bygd 
seg opp. Livet var blitt for tøft og han tok 
farvel med sine medelever. Jeg fikk brevet 
lest opp på telefonen og kastet meg umid-
delbart i bilen. Ti minutter senere var jeg 
på skolen og fikk av oppskakete elever satt 
meg inn i situasjonen. 
 
Det gikk ikke lenge før vi fant gutten. Han 
lå inn mot en hekk på en naboeiendom på 
oversiden av skolen. Vi fikk ikke kontakt 
med han, men han var i live. Noen minutter 
senere var ambulansen på plass, og i full 
fart bar det til sykehuset. Det viste seg at 

gutten hadde tatt en overdose med tabletter, 
og på sykehuset ble han ”pumpet”. Vi pus-
tet lettet ut da vi fikk positive meldinger fra 
sykehuset om at dette skulle gå bra. 
Jeg besøkte gutten, som vi kan kalle Ivar, 
på sykehuset og gjorde avtale med han at vi 
skulle møtes når han ble kjørt tilbake til 
skolen. For å få en plass der vi kunne være 
i fred, avtalte vi å møtes på et av rommene 
i 2. etasje i den gamle prestegårdsbygning-
en. 
 
Det var sent på ettermiddagen neste dag 
at jeg fikk beskjed om at Ivar var kommet 
hjem fra sykehuset og ventet på meg der vi 
hadde avtalt. Da jeg entret trappa opp til 2. 
etasje i prestegårdsbygningen hørte jeg mu-
sikk fra rommet. Jeg åpnet forsiktig døra 
og kikket inn. Ved et piano satt Ivar delvis 
med ryggen vent mot meg. Slik jeg husker 
det nå, så hang han delvis over pianoet. Jeg 
stod lenge ved siden av han. Jeg følte at 
han noen ganger kastet seg over pianoet og 
slo hendene i klaveret med all sin kraft. Jeg 
er ingen stor musikkjenner, men tror det 
var russisk musikk, kanskje Sjostakovitsj 
eller Rakhmaninov. Rommet var fylt av 
musikken  og jeg følte at Ivar spilte ut alle 
sine følelser. Han merket at jeg var i rom-
met, men spilte videre. Det kunne gå over i 
stillere partier som endte opp i crescendo. 
Når jeg trodde stykket gikk mot slutten, 
startet han opp på ny. 

Rachmaninov  i  Vang prestegård. 
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d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 

Jeg følte at jeg ikke kunne stoppe mu-
sikken. Han måtte få spille ut sine følel-
ser. Jeg ble stående i vinduet og se ut 
over Hamar og Mjøsa. Himmelen var far-
get rød over Toten og Helgøya. Jeg følte 
en underlig stemning, en kamp mellom 
liv og død. En ung følsom gutt som bruk-
te musikken får å få ut sin fortvielse. Et 
rop om hjelp. 
 
Jeg vet ikke hvor lenge jeg stod i vindu-
et og så på solnedgangen. Det virket utro-
lig lenge.  Etter hvert ble det mer og mer 
dunkelt i rommet, det gikk mot kveld. Da 
stilnet musikken av og Ivar sank sammen 
over pianoet. Jeg la ei hånd på skuldra 

hans og foreslo at vi skulle sette oss i en 
sofakrok i rommet og snakke sammen. 
Der i den dunkle rommet, mens enda det 
skinte rødt i vinduet, gråt vi sammen og  
fikk en god og lang samtale. Den spente 
vidt om nære problemer og om livet og 
døden. 
 
Som sagt et det 20. år siden jeg hadde 
denne samtalen. Men dere forstår kanskje 
hvorfor solnedganger i vinduene på pres-
tegården setter meg i en spesiell stem-
ning. 
Ut fra vinduene strømmer det musikk av 
Rachmaninov. 
 

Trond Vidar Vedum 

 
 
 
 

Nytt fra ungdoms-
arbeidet. April 2009 
 
Det har skjedd mye på Ynglingen siden 
nyttår. For ungdommene startet året med 
dagstur til Hafjell alpinanlegg. 25 ungdom-
mer med tilknytning til Ynglingen sto på 
slalåm og telemarkski, og hadde det mor-
somt sammen i bakkene. Om kvelden var 
det ”after ski” i Storhamar kirke med felles 
middag og underholding, lek og moro. 
  
6.-8. februar var det Vinterfestival på 
Hamar med ca 120 deltakere i alderen 15-
19 år. Dette var et arrangement i regi av 
Hedmark og Oppland krets av KFUK-
KFUM som vi på Hamar i år hadde ansva-
ret for å arrangere. Mange av ungdommene  

 
med tilhørighet på Ynglingen har vært eng-
asjert i arbeidet med Vinterfestivalen. Det 
ble en flott helg med variert og innholdsrikt 
program: valgfrie seminarer i band, lyd, 
lys, drama, direksjon, dans, lage Kristus-
krans og idrett. I løpet av helga var det re-
busløp, åpningsshow i Storhamar kirke, 
kick off kretskor, Ten Sing Galla hvor de 
ulike Tensingkorene i Hedmark og Opp-
land kunne opptre, bibeltime, kveldsavslut-
ninger med andakt og deltakelse på guds-
tjeneste i Storhamar kirke på søndag. Del-
takerne overnattet på Prestrud skole, og 
brukte Storhamar kirke til fellessamlinge-
ne. 
 
Av de faste aktivitetene for barn, unge og 
unge voksne i Hamar KFUK-KFUM er det 
Klubb, Praising, Kirkerottene, Café UV og 
i tillegg har 5. Hamar KFUK-KFUM spei-
dergruppe møter på Ynglingen i vinterhalv-
året, og ved gapahukene i Furuberget i vår-
halvåret. ”Klubben”, ungdomsklubb for de 

(Fortsetter på side 11) 
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1739  og  2009 
 

I 
 1739 kom den første forordning  om 
allmueskoler i Norge – det er således 

270 år siden det som siden ble hetende fol-
keskolen ble innført i Norge. Tre år tidlige-
re – 1736 – hadde konfirmasjonen blitt inn-
ført, og den ble værende tvungen helt fram 
til 1912. Det var en nær sammenheng mel-
lom disse to ordningene. Konfirmasjonen 
tilhørte eneveldets tid, og det hersket enhet 
mellom kongens tro og undersåttenes tro – 
noe annet ville nesten vært utenkelig. Det 
var viktig at undersåttene fikk opplæring i 
statens og kongens tro, og derfor skulle det-
te være en hovedoppgave for skolen. Opp-
læring i kristendom, ved siden av skriving 
og regning, ble regnet som dens aller vik-
tigste oppgave.  
 
Mellom 1739 og 2009 har Norge endret seg 
på  fundamentalt  vis.  Hvor  fundamentale 
disse endringene er, kan det være vanskelig 
for mennesker av i dag å forstå. I 1743 øns-
ket de statlige myndigheter å vite mer om 
Norge, og derfor utformet det Danske kan-
selli København 43 spørsmål som de ønsket 
svar på.  Undersøkelsen lar oss få vite hvor-
dan folk levde i ulike deler av landet; vi får 
vite om navneskikker og dialektord til hel-
sebringende urter, musikkliv, villdyrplage 
og runeinnskrifter. Undersøkelsen er samlet 
i fem bind som er utgitt av Riksarkivet. 
Gjennom å bla i disse bindene får man et 
nært bilde av hvordan det var den gang, og 
kanskje får vi også et aldri så lite glimt inn i 
mentaliteten til disse menneskene.  
 
I hele dette tidsrommet har skolen blitt 
diskutert og omformet i pakt med at sam 
funnet har endret seg. Skolen kan alltid  
oppfattes som et speilbilde av samfunnet 
den skal betjene. Samfunnsidealene søkes 
virkeliggjort i skolen, og elevene skal gjen 

 
 
 
nom  oppdragelse  og 
undervisning  bli  til 
gagns  mennesker  – 
slik det gjerne ble ut-
trykt.  Sentrale  hold-
ninger og formål ble nedfelt i skolens for-
målsparagraf – en paragraf hvor endringer 
alltid har vakt sterke reaksjoner. Nettopp 
overgangen – den har skjedd nesten umer-
kelig – fra enhetskultur preget av kristen-
dommen både i det offentlige og private 
rommet til en mangfoldskultur hvor kristen-
dommens statsbærende funksjon er omtrent 
totalt forsvunnet, har vært en utfordring for 
mange. Det er ikke så mange årene siden 
man  fremdeles  betraktet  skolens  kristen-
domsundervisning som kirkens dåpsunder-
visning. I tråd med at kristendomsundervis-
ningen i skolen endret seg, måtte man se 
etter nye begrunnelser for å beholde faget. I 
dag er det et bredt sammensatt fag, og har i 
lærerutdannelsen alltid vært et obligatorisk 
innslag. Etter det siste modellforslaget som 
nå er vedtatt av Stortinget og som gjelder 
fra høsten 2010 er det ikke lenger slik. Nå 
skal  religion,  livssyn og etikk  finne sin 
plass som del av det store elevkunnskapsfa-
get (hvori også pedagogikk inngår). 
  
Med bakgrunn i at Norge i 2009 befinner 
seg svært langt fra Norge i 1739, kan vi på 
den ene side forstå denne utviklingen. På 
den annen side har vi gjennom innvandrere 
opplevd at religionen er blitt nesten alle-
stedsnærværende igjen – mange av dem 
kommer fra land og kulturer som ikke har 
den vestlige kulturs referanseramme med et 
klart  skille mellom samfunn og religion. 
Mange politikere har blitt overrasket over å 
erfare at religion fremdeles er langt fra å 
være en privatsak. Kulturkunnskap – vidt  
forstått – burde innebære mer, ikke mindre, 
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kunnskaper om religion. Grunnen er net-
topp at vi erkjenner at religion og kultur 
henger sammen. Så selv om perspektivet 
endrer seg fra et forherligende ståsted – 
kristendommens  krav  på  sannhet  som 
uomtvistelig  –  til  et  kultursosiologisk 
(eller  antropologisk),  krever  kulturkunn-
skapen også kunnskap om religion.  
 
Dette perspektivet er kanskje underkom-
munisert i debatten om dannelse i skolen – 
hva er dannelse? Dannelse handler ikke 
bare om kunnskaper, men også om person-
lighetens  dannelse,  jamfør  uttrykket 
’gagns menneske’ – er ikke dette nettopp 
dannelse i et nøtteskall? Vi trenger en av-
klaring av hvorfor enkelte fag skal finnes i  
skolen – hva er hensikten med dem utover 

et rent nytteperspektiv? Vi forstår at kris-
tendommen ikke kan forsvares utfra posi-
sjonene i 1739, men 2009 er ikke slik at 
religionens eksplisitte fravær i skolen kan 
forsvares. Og dette bringer meg fram til 
mitt sluttpoeng – grunnlaget for å tenke 
om innholdet i skolen. Dypest sett tror jeg 
dette springer ut av hvordan vi oppfatter 
virkeligheten – og dermed samfunnet. I så 
fall handler dette om ideologi – hva tenker 
vi om skolens formål? Uttrykket ’gagns 
menneske’ peker langt utover det rene nyt-
tehensynet. Hva slags mennesker vil vi at 
elevene skal bli? Akkurat dette spørsmålet 
tror jeg ikke har endret seg så mye fra 
1739 til 2009 – her ligner vi kanskje litt på 
hverandre. 

Simon W. Bringeland 

Marit Torp ny APE 

På ACM (Area council meeting) i Billund 
13.- 15. mars ble Marit Torp, Kråkerøy 
Mixed Y’s Men’s Club valgt til ny Area 
President Elect for Area Europa. Marit trer 
inn i Area Europa teamet som påtroppende 
president med virkning fra 1. juli i år. Fra 
samme dato neste år og i ett år framover 
blir hun Area president (AP) for Europa.  

 

 

Hun beholder samtidig sitt sete i Interna-
tional Council. Y’s Men Region Norge 
gratulerer Marit Torp med valget og den 
tilliten hun er blitt vist. Vi ønsker henne 
lykke til i den ansvarsfulle posisjon hun 
snart trer inn i.  

Henry Grindheim RD 2008-2009 

Regionskonferansen 2009 
 
Det er nå mulig å melde seg på Regions-

konferansen 2009. Den arrangeres i år på Sunnmøre Folke-
høgskule i Ulsteinvik, i tiden 7.—9. august. Meld dere på alle- 
rede nå!! 
Opplysninger, påmeldingsskjema m.m. finner du her. Påmeldingsfrist: 10. juni- 

Sunnmøre Folke høgskule 
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Takk for utfordringen – som ble vans-

keligere enn jeg trodde! Det ble nesten 
umulig å velge en favoritt blant hundrevis 
av salmer som jeg har et forhold til. Hva 
som er ”min salme” til enhver tid, endrer 
seg i takt med omskiftelighet i livet, hva 
som opptar meg og hvilken sammenheng 
salmen settes inn i. Alt har sin tid, og alle 
tider har sin salme. Skal jeg kalle den 
”min”, må det være en salme som har ”tatt 
bolig” i meg med tekst, melodi og rytme – 
som er en del av livspulsen og kan hentes 
frem når jeg trenger den.  
 
Vel er det mange gamle, gode slitesterke 
salmer som har vært og er trofast livsfølge. 
Likevel har jeg alltid hatt en dragning mot 
nyere salmer, som tolker liv og tro gjen-
nom nåtidens tankegods og referanseram-
mer. Salmer må kunne brukes av ulike 
mennesker og på ulike måter. Salmer som 
har oppstått i andre kulturer enn vår egen, 
gir ofte verdifulle perspektiver. Som 
”sangbortlærer” er jeg jo dessuten levende 
opptatt av å finne salmer og sanger som på 
gode måter formidler tro, evangelium og 
livsglede til barn.  
 
Salmen jeg til slutt valgte, er likevel 
norsk og mest for voksne. ”Bortom tid og 
rom og tanke” ble skrevet til Norges Kris-
telige Studentforbunds salmekonkurranse i 
1999, den ble utgitt i ressursmateriellet fra 
Jubileum 2000, og er kommet med i for-
slaget til ny salmebok. Salmen er en hjelp 
til å gi rom for små, himmelvendte øye-
blikk i de travle livene våre. På en lavmælt 
måte blir mangfoldig og hverdagslig liv 
forankret i Jesu nærvær og får en hellig 
klangbunn. Teksten av Heidi Strand Har-
boe har fått en kledelig, folketonepreget 
melodi, signert jazzmusikeren Carl Petter 
Opsahl. 

Bortom 
tid og rom 
og tanke 
finst ein 
stad der alt er annleis, 
finst ein stad der alt er heilagt, 
finst ein stad der Kristus er. 
Nær min trøytte, redde tanke. 
Nær min draum, min lengt, min styrke. 
Nær mitt liv og alt eg lever. 
Det er godt å vera der. 
 

Gjennom ørsmå hol i dagen 
får eg venda mine tankar, 
ta eit lite steg til sides, 
søkja Herren, han som er. 
Gjennom tause, mørke bøner, 
gjennom lått og gjennom jubel, 
leggja fram for Herren Kristus 
alt det livet som eg ber. 
 

Når eg pustar, når eg tenkjer, 
når eg ler, og når eg sørgjer, 
finna ørsmå hol i dagen 
som gjer Kristus sterk og nær. 
Der eg lever midt i livet, 
midt i verda, midt i dagen, 
ber eg med meg Kristi kjærleik; 
det er lys og salt eg er. 
 

Jesus, ver i mine dagar, 
i alt livet som kjem mot meg, 
ver i mine glade timar, 
mine skjelvande sekund. 
La meg leva sterkt og nakent, 
våga sjå og våga høyra, 
våga leva midt i livet, 
våga trå på heilag grunn. 
 

Eli Kristine Smebye –  
som utfordrer Per L. Kjos 

Min salme 
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mellom 13 og 19 år har klubbkvelder annen 
hver fredag på Ynglingen. Nytt bordtennis-
bord og air hockey er kjøpt inn og blir flittig 
tatt i bruk sammen med biljardbord, fotball-
spill og brettspill. Det er ulike aktiviteter 
hver klubbkveld, med filmvake (vising av 
film på storskjerm hele natta), turnerings-
kveld, spill- og quizkveld.  
 
Mandag ettermiddag er det ”åpent hus” på 
Ynglingen hvor ungdommer kan komme et-
ter skoletid og gjøre lekser og delta på felles 
middagsservering. Senere på kvelden samles 
medlemmer i Praising til øvelse for kor og 
band. De holder et stabilt medlemstall på 
rundt 35 stykker. Her er det masse liv og 
moro, og et godt miljø å være i. Praising er 
heldige som har flinke dirigenter, band og 
lyd/lysteknikere, og det er et engasjert styre 
som ønsker å gjøre mye. 29. mars lagde 
Praising ”Ung messe” i Storhamar kirke, noe 
de er veldig glad i å lage, og som også resul-
tatet viste!  
 
Av andre faste aktiviteter på huset for ung-
dom, er det Café UV (unge voksne) annen 
hver onsdag i Peisestua for de over 18 år. 
Det er salg av kaffe, te og kaker. Noen gang-
er er det quiz og brettspill, før jul holdt 
Anette Vedvik konsert på Café UV, men det 
viktigste er den uformelle praten rundt bor-
dene og å skape et sted hvor unge voksne 
kan møtes. Dette er et tilbud for studenter og 
andre unge voksne i byen, og de eldste med 
tilknytning til Praising og Klubben. 
 
Noen av ungdommene våre er ledere for 
KFUK-KFUMs Kirkerotter. Det er en barne-
klubb for de som går i 5.-7. klasse. De sam-
les i Storhamar kirke annenhver fredag til 
ulike aktiviteter som baking, spill, turnering,  
hobbyaktiviteter, film og turer ute. 
Arbeidet på Ynglingen hadde ikke klart seg 

uten alle de flinke ungdommene som er le-
dere og medhjelpere i de ulike enhetene. Le-
dertrening er derfor viktig. De siste årene 
har Hamar KFUK-KFUM hatt tre nye delta-
kere hvert år på LiV-kurs. I løpet av kurset 
får ungdommene innføring i mange ulike 
emner som kommunikasjon, gruppeproses-
ser, hvordan lage andakt, etikk, prosjektar-
beid, kristen identitet og styrearbeid. Kurset 
går over to år, og blir holdt som helgesam-
linger på ulike steder i østlandsområdet. En 
av disse helgene blir holdt på Hamar, i mars 
hvert år. LiV-kursdeltakerne våre gir uttrykk 
for at dette er svært nyttig og lærerikt for 
dem å være med på, og at de utvikler seg 
som menneske og ledere ved å delta. Våre 
LiV-kursdeltakere er alle engasjert som le-
dere eller har ulike verv i Hamar KFUK-
KFUM. 
 
Ellers et det verdt å nevne at fra februar 
har Ynglingen fått ny vaktmester. Tidligere 
vaktmestere Hilde og Oddgeir Stavseth har 
flyttet til Ridabu, og ny vaktmester er Hal-
vard Furnes. Av planer framover vil en del 
av ungdommene delta på TT på Gjøvik i 
slutten av juni. Til høsten vil det bli 40 års 
jubileum for Praising, som det planlegges at 
både nåværende og tidligere medlemmer kan 
delta på en felles markering lørdag 24. okto-
ber. Neste år (2010) er Ynglingen 100 år, og 
hovedstyret er så smått i gang med å plan-
legge markeringen. 
 
Til slutt vil jeg som ungdomsarbeider be-
nytte anledningen til å takke for all støtte 
Y´s Men´s Club gir til ungdomsarbeidet på 
mange ulike måter. Det er godt å vite at det 
finnes noen å støtte seg på, og som er inter-
essert i både Ynglingen som bygg, og i ar-
beidet som skjer for og med ungdommene. 
 
Vennlig hilsen ungdomsarbeider Elisabeth  

(Fortsatt fra side 7) 
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En fullsatt Vang kirke - 450 med stort og 
smått - hadde samlet seg til en fin opplevel-
se søndag 22. mars. Det var stor stemning-
gjennom den to timer lange forstillingen -
det sørget de mange dyktige aktørene for. 
Det er alltid spesielt å følge Levende Lys -
det er et kor som favner bredt og som har-
medlemmer som yter full innsats slik at det 
blir ordentlig “trøkk” under kirkehvelving-
ene. Sanggleden og engasjementet følger 
de unge sangerne - som alltid sjarmerer 
publikum. Frisk sang, glade melodier og 
energiskdans og dramainnslag hører med. 
 
Derfor vanket det mye varm og fortjent 
applaus under forestillingen. Levende Lys 
har over 70 medlemmer i jubileumsåret. 
Lederne - Eli og Geir Bjørnar Smebye - 
har brukt utrolig mye tid og krefter på koret 
i 30 år og gitt barn og unge varige verdier. 
De har gjort koret til et populært sted å 
være og utvikle seg i. De har alltid skapt et 
trygt miljø rundt seg - noe foreldre og bes-
teforeldre vet å sette stor pris på. 
 
Det var spesielt å få et møte med skuespil-
ler Svein Tindberg, og høre ham fortelle og 
levendegjøre bibelfortellinger slik at de 
“satt”. Spesielt var det også at eks-medlem 
av Levende Lys, Iselin Huuse, var solist 
med koret. Mot slutten dukket Renate Nes-
set opp uanmeldt sammen med 18 tidligere 
Levende Lys-medlemmer og overtok for å 
gjøre stas på Eli og Geir Bjørnar - et uven-
tet og populært innslag som varmet oss 
alle. 
 
Takk til trofaste Eli og Geir Bjørnar, 
takk til “Absolutt Levende Lys”, takk til 
lys- og lydgutta! Og selvsagt vanket det 
svært fortjente blomster og hilsener… 

Torbjørn Hummelvoll 
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